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Amendement 5

Houd de lijn vrij tegels in Wijchen
Amendement van de fracties van Wijchen Lokaal,
Kernachtig Wijchen, PvdA
Eerste indiener amendement: Arnold van Kuppeveld
ingediend 8 juli 2021
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
Toevoegen beslispunt


De aanleg van minstens 3 ‘houd de lijn vrij’ stoeptegels te realiseren op belangrijke plekken in de gemeente. De kosten te halen uit het budget Wijkbeheer.

Toelichting:
Door heel Nederland en in de gemeente Wijchen liggen op belangrijke plekken, zoals het gemeentehuis of het station, geribbelde lijnen (foto 1). Deze worden door blinden en slechtzienden gebruikt
om te navigeren. Er worden ook andere natuurlijke geleide lijnen
gebruikt om te navigeren. Denk daarbij aan bijvoorbeeld gootjes of
muren. In heel Nederland heeft zo’n 300.000 mensen een visuele
beperking. Een groot deel daarvan maakt dus gebruik van geleide
lijnen.
Deze lijnen staan helaas nog vaak vol met obstakels. Dat kan verschillen tussen tassen en fietsen tot complete terrassen, en dit kan
dan weer leiden tot gevaarlijke situaties.
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Daarom is Nederland een toegankelijk hulpmiddel rijker. De opvallende blauwe ‘houd de lijn vrij’ tegel (foto 2). In het steeds sneller
en stiller wordende verkeer houden weinig mensen nog rekening
met het vrijhouden van de lijn, en dat kan en moet anders. Al enkele grote en kleine gemeentes gingen ons voor bij de aanleg van
de tegels, en daar kunnen wij aan meedoen.
De ‘houd de lijn vrij’ stoeptegel attendeert weggebruikers op het
vrijhouden van geleidenlijnen. Hoe meer mensen de lijn vrijhouden,
hoe meer mensen met een visuele beperking makkelijk en veilig
over straat kunnen! We kunnen dit mooie landelijke initiatief natuurlijk niet aan ons voorbij laten gaan.
Financieel
De tegels kosten € 44,50 per stuk, is te verkrijgen bij meerdere leveranciers. De kosten halen we uit het budget Wijkbeheer.
Namens de fracties van
Wijchen Lokaal, Arnold van Kuppeveld
Kernachtig Wijchen, Twan van Bronkhorst
PvdA, Peter Gatzen

